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PROGRAM ĽUDOVEJ STRANY NAŠE 
SLOVENSKO Veľkej národnej koalície  
spoločne za neutrálne a prosperujúce 
Slovensko 

ĽSNS – Veľká národná koalícia spoločne za neutrálne a prosperujúce Slovensko je 
politickou stranou zaregistrovanou Ministerstvom vnútra SR, ktorá chce  
zákonnou cestou obnoviť neutralitu a prosperitu Slovenska.  Keďže Slovenská 
republika je nástupníckym štátom Československej republiky,  v súlade s  
neplatnou Mníchovskou dohodou z roku 1938, sa strana obráti na 
prezidenta Ruskej federácie a štáty, ktoré podpísali Mníchovskú dohodu, so 
žiadosťou o podporu  uplatnenia  historicky daného nároku na územie 
Podkarpatskej Rusy.  Ako jediná strana, na medzinárodnej úrovni, 
presadzuje  prešetrenie ekonomických zločinov a vrážd spáchaných po 
novembri 1989, ich vyhlásenie za nepremlčateľný zločin a následne získanie 
späť  rozkradnutého majetku, ktorý tvorili celé generácie, z rúk  politických 
zločincov prepojených s organizovaným zločinom, pretože bez finančných 
prostriedkov žiadna strana nič nepresadí. Našim cieľom nie je výmena 
korporatívneho ekonomického fašizmu za fašizmus národný, ale skutočná 
priama demokracia a prosperita! 

 

1.  Zasadíme sa o  vrátenie rozkradnutého majetku do vlastníctva 
štátu a zastavíme ďalšie rozkrádanie štátu 
Cestu k prosperite vidíme v rozumnom hospodárení a nie v neustálom zvyšovaní daní 
odvodov a predlžovaní veku odchodu do dôchodku.  

Najväčším zločinom je spôsob akým prebehla po zmene systému v roku 1989 privatizácia 
štátnych podnikov  tzv. kapitálotvornou vrstvou - bývalou komunistickou nomenklatúrou, 
príslušníkmi a spolupracovníkmi  ŠTB a VKR prepojenými s organizovaným zločinom, čo je 
výsmechom obetiam stalinizmu a komunizmu, akým by bola privatizácia všetkých nemeckých 
podnikov po 2. sv. vojne nacistami z NSDAP  a Gestapa.  Pokračovaním tejto politiky bola 
privatizácia   strategických podnikov a protiústavná privatizácia vody slovenskými politikmi v 
spojení s cudzou mocou. Slovensko týmto prišlo o majetok v nevyčísliteľnej hodnote! Za to dnes 
pykáme v podobe znižujúcej sa životnej úrovne - zamestnancov,  učiteľov, zdravotných sestier 



živnostníkov, aj malých  a stredných podnikateľov, ktorých situácia sa z roka na rok zhoršuje.   
Z tohto dôvodu je našou morálnou povinnosťou zasadiť sa o vyhlásenie tohto rozkrádania 
za nepremlčateľný zločin na ktorý sa nevzťahuje retroaktivita a následne v súčinnosti  so 
svetovými mocnosťami a ich policajnými a spravodajskými službami na medzinárodnej 
úrovni presadiť zrušenie zákonov, ktoré to umožnili a prijatie  účinného zákona 
o preukazovaní pôvodu majetku (súčasný je bezzubý) a zákona o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb, čo zabezpečuje beztrestnosť a spoločenskú  nedotknuteľnosť osôb, ktoré po 
Novembri 1989 rozkradli majetok štátu a presunuli ho na svoje súkromné účty.  Rovnako je 
nevyhnutné  zrušiť zákony, ktoré umožnili beztrestné tunelovanie, likvidáciu spoločností  a vznik 
konkurznej  mafie. Odpolitizovanie prokuratúry, polície a justície  je nevyhnutné   pre vyšetrenie 
účasti politikov na kauzách, Diamantová baňa v JAR, Gorila  a iných.  

2.  Systémovým riešením začneme riešiť tzv. „rómsky problém“  
Ochránime ľudí pred stupňujúcou sa kriminalitou a cigánskym terorom.  

Odstrihneme od peňazí všetky mimovládne organizácie, ktoré si urobili z rómskeho problému 
zárobkový podnik a peniaze zveríme cirkevným reholiam, ktoré majú u veriacich Rómov autoritu 
a  kde bude záruka, že peniaze nebudú zneužité.  Namiesto rýchlych populistických  
„buldozérových riešení“  a pracovných táborov, čo by vyvolalo len zvýšenie kriminality 
a ohrozilo slovenských občanov, ktorí sa stávajú  v stále pribúdajúcich  regiónoch ohrozenou 
menšinou,  musíme  zrušiť obmedzenie  Bruselu, ktoré nám znemožňuje previesť reálne sčítanie 
obyvateľov cigánskeho etnika a počtu osád a  obnoviť štatistiky kriminality podľa etnika tak ako 
je tomu v USA.  Posilňovanie polície a represia je len odstraňovaním dôsledkov a nie príčin.  
Jediným systémovým riešením je prevzatie praxe tzv.  čínskej politiky  kontroly a regulácie 
populácie v závislosti od zdrojov štátu, za čo Činu nikto neobviňuje z porušovania ľudských práv. 
Túto politiku chceme realizovať poskytovaním finančného príspevky ženám, ktoré sa dobrovoľne 
rozhodnú po 3-4 deťoch k sterilizácii. Pokiaľ tak neurobíme a EÚ nám bude aj naďalej zväzovať 
ryky pri riešení demografického problému v osadách, Slovensku bude hroziť v horizonte jednej 
generácie druhé Kosovo.  
 

3. Zavedieme spravodlivý sociálny systém  

Sociálnu politiku postavíme na princípe zásluhovosti a solidarity.  

Jedine nepodmieneným príjmom pre každého občana, bez ohľadu na etnickú príslušnosť, 
je možné  dodržať ústavou Slovenskej republiky zaručené právo každého na dôstojný život 
a v sociálnej oblasti sa dostať na úroveň aká tu bola pred rokom 1989.   
Odstránime do neba volajúcu nespravodlivosť  a diskrimináciu občanov, ktorí napriek 
tomu, že celý život pracovali, ich  dôchodok je nižší  ako dôchodok cigánov a asociálov, 
ktorí nikdy nepracovali.  Odstránime pozitívnu diskrimináciu a zvýhodňovanie. Poskytovanie 
príspevkov na ubytovanie, školskú dochádzky, stravu, zdravotnú starostlivosť, lieky, bude na 
princípe zásluhovosti   pre ľudí, ktorí majú v záujme zohnať si prácu a nezanedbávajú výchovu 
a školskú dochádzku svojich detí.   
Mladé rodiny podporíme bezúročnými mladomanželskými pôžičkami a  zvýšením jednorázového 
príspevku pri narodení prvého dieťaťa z dnešných 829,90 eur na 2000 eur a pre druhé dieťa na 
1500 eur. Zvýšený príspevok by bol iba na prvé dve deti. Príspevok by sa viazal na vek rodičky, 
ktorá má zamestnanie a rodí vo veku minimálne 18 rokov. Matkám vrátime dôstojnosť a česť, 
aká im právom patrí. Zastavíme neustále zvyšovanie dôchodkového veku.   



 

4. Nedovolíme islamizáciu Slovenska imigrantmi  

Obnovíme ochranu hraníc pred nekontrolovanou  imigráciou a hrozbou terorizmu  

Ak sa EÚ rozhodla spáchať samovraždu  islamizáciou, nesmieme pripustiť, aby do 
spoločného hrobu vtiahla aj Slovensko. V situácii, keď naši vlastní obyvatelia nemajú prácu, 
trápi nás dlhodobo neriešený rómsky  problém, keď  čoraz viac rodín trpí chudobou a na uliciach 
zomierajú bezdomovci, nie sú peniaze pre zdravotné sestry a učiteľov, je výsmechom 
slovenských občanov žijúcich z almužny,  ak štát mesačne vynaloží 1500 eur na jedného 
imigranta. Moslimskí imigranti sa nevedia a ani nechcú prispôsobiť našim zákonom  a 
spoločenským normám. Páchajú zločiny a postupne ničia naše kresťanské dedičstvo našich otcov 
a našu kultúru. Všetky tzv. štandardné politické strany vyhlasujú že sú proti kvótam imigrantov 
no v skutočnosti nás 
však  zapredali a ich eruroposlanci, ktorí  hlasovali za povinné prijímanie imigrantov na 
Slovensko.  Za prísľub peňazí z Bruselu to urobia zas. Zastavíme predaj nehnuteľností a pôdy 
zbohatlíkom z arabských  kde už v okolí Piešťan  vzniká veľká islamská komunita. 
 

5. Biznis nesmie byť povýšený nad právo na zdravotnú 
starostlivosť  

Ústava Slovenskej republiky musí zaručovať každému právo na prístup k zdravotnej 
starostlivosti.  

Zavedenie jedinej štátnej zdravotnej poisťovne a jedinej lekárnickej distribučnej spoločnosti s 
majoritným vlastníckym podielom štátu. Zdravotné poistenie musí slúžiť výlučne na pokrytie 
nákladov na zdravotnú starostlivosť. Zo zdravotného poistenia si však súkromné firmy, vlastnené  
finančnými skupinami, urobili biznis. Hoci dosahujú enormné zisky, odmietajú svojim 
poistencom hradiť primeranú zdravotnú starostlivosť.  
 

6. Zasadíme sa o obnovenie potravinovej sebestačnosti  
a energetickej bezpečnosti Slovenska 

Ústava Slovenskej republiky článkom č. 4. zakazuje privatizáciu vody, ktorá je vlastníctvom 
štátu čo bolo porušené v najchudobnejších regiónoch, v Banskobystrickom a Prešovskom 
samosprávnom kraji. Strana túto protiústavnú privatizáciu napadne  všetkými dostupnými 
právnymi krokmi.  

 
Slovenskí politici  na požiadavku Bruselu zlikvidovali poľnohospodárstvo  s 350 000 
pracovnými miestami a mnohé odvetvia priemyslu.  Množstvo úrodnej pôdy sme trvalo 
znehodnotili výstavbou priemyselných parkov, pričom tieto mohli byť na miestach 
zrušených  štátnych podnikov.  Po ukončení daňových prázdnin často tieto parky 
presťahovali do krajín s ešte lacnejšou pracovnou silou. Sankcie proti Ruskej federácie  
likvidujú posledné ako tak prežívajúce odvetvia poľnohospodárstva akým je produkcia mlieka. 
Až 38 % potravín dovážame zo zahraničia často  v  pochybnej kvalite. Často sa jedná o odpad,  
ktorý  je na  Západe, nepredajný.   Obnovenie poľnohospodárstva a potravinárstva zníži  
nezamestnanosť a poskytne prácu aj tisícom nezamestnaných Rómov.  Podporíme produkciu 



ekologicky čistých a vysoko kvalitných bio-potravín, po ktorých vo svete stúpol dopyt, pretože 
nekvalitné potraviny dovážané zo zahraničia spôsobujú vážne ochorenia. Postavíme sa proti 
diskriminácii domácich podnikateľov, ktorých  vláda zaťažuje vysokými daňami, pričom 
zahraničným investorom poskytuje miliardové dotácie z peňazí nás všetkých. Budeme žiadať 
dôsledne prešetrenie nevýhodnej privatizáciu strategických podnikov, bývalou Dzurindovou 
vládou a s ňou súvisiacou korupčnou kauzou Gorila, vrátane potrestania vinníkov a vyvodenia 
hmotnej zodpovednosti voči páchateľom.  
 

7. Budeme chrániť  rodinu ako základ spoločnosti  
Normálnou rodinou bol vždy len zväzok muža a ženy, preto nepripustíme ohrozenie mravnej 
výchovy mládeže a zneužívanie detí adopciou homosexuálnymi pármi.   
 
Nedopustíme, aby Slovenská republika skončila ako staroveký Rím, ktorý nezničil 
ekonomický úpadok ale dekadencia, morálny úpadok a rozklad spoločenských hodnôt. 
Tradičné národné a kresťanské hodnoty, ktoré po stáročia formovali našu spoločnosť, sú 
čoraz viac nahrádzané  konzumom a bezbrehým liberalizmom.  Tradičná rodina je ohrozená 
a deti sú v školách vychovávane  k prijímaniu amorálnosti  ako, rodovej rovnosti  a  LGBT ako 
životného štýlu. Polovica manželstiev končí rozvodom a mladé páry sa prestali sobášiť. 
Výsledkom je poznačená a frustrovaná   generácia, bez perspektívy, ktorá hľadá únik od reality 
vo virtuálnom svete počítačových hier,  drogách, alkohole,  sexuálnej neviazanosti čo postupne 
vedie ku kriminalite.  Podobne ako Ruská federácia  navrhneme zákaz ostentatívneho 
prezentovania LGBT tzv. dúhovými pochodmi  a ohrozovanie duševného vývoja  malých detí na 
verejnosti, ktoré sa na to musia pozerať. Legalizáciu adopcie detí pármi rovnakého pohlavia 
považujeme za trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže a podporu pedofílie.  
 

8. Jedine neutralita prinesie Slovensku ekonomickú prosperitu  
Za pomoci občanov presadíme zrušenie kvóra pre referendum, ktoré musí byť pre politikov 
záväzné ako vo Švajčiarsku a potom vyhlásime referendum o vystúpení Slovenska z NATO 
a následne vznik armády podľa vzoru Švajčiarska. 
Historické skúsenosti  potvrdili, že armáda v bývalom Československu nikdy nezasiahla. 
Nezasiahla po vyhlásení mobilizácie v roku 1938, po komunistickom puči v roku 1948, po 
okupácii v roku 1968 ani po prevrate 1989.  Obrana malého štátu akým je Slovenská 
republika podobne ako Švajčiarska nemá opodstatnenie, pretože veľmoci si nás rozdelili 
vždy podľa toho ako sa dohodli.  Keby bola bývalá ČSR neutrálnym štátom, Hitler by 
nemohol využiť jej výzbroj na napadnutie Poľska, Európy a býv. ZSSR. Rovnako by sa 
vojaci Slovenského štátu nestali spojencami nacistického Nemecka na východnom fronte.  
Aj z týchto dôvodov nadväzujúc na odkaz    miliónov občanov, ktorý sa v roku 1968 zjednotili 
ako nikdy pred tým v histórii a  postavili za Alexandra Dubčeka  podpisom petície za vyhlásenie 
neutrality, považujeme za historickú chybu a zradu, že sa po novembri 1989 nenašiel ani jeden 
politik, ktorý našiel odvahu presadzovať neutralitu, čim sme premárnili šancu vydať sa cestou 
Švajčiarska. Táto zrada bola zavŕšená napriek vyhláseniu prezidenta Václava Havla, že už nikdy 
do žiadneho paktu nepôjdeme, vstupom Českej republiky a Slovenska do NATO a súhlasom 
s využitím nášho územia na prelety vojenských lietadiel NATO  pri tzv.  humanitárnom 
bombardovaní slovanského Srbska.  Sme preto presvedčení, že prosperitu nám môže 
zabezpečiť jedine nezúčastnenosť vo vojnových konfliktoch súčasťou NATO, ktoré prestalo 



byť organizáciou pôvodne založenou na obranu proti komunizmu. Nezúčastnenosťou 
Slovenskej republiky by sme sa stali mostom medzi Západom a Ruskou federáciou a Čínou 
na druhej strane, čo by nám prinieslo ekonomicky profit a dnes by sme neznášali  následky 
ekonomických  sankcii vyhlásených USA a EÚ proti Ruskej federácii. V súvislosti 
s vyhlásením referenda o vystúpení Slovenska z NATO a jeho neutralite chceme z úcty 
k Alexandrovi Dubčekovi obnoviť nezávislé vyšetrenie  autonehody   pre podozrenie z politicky 
motivovanej vraždy, pretože  Alexander Dubček by nikdy nesúhlasil s rozkradnutím Slovenska  
po jeho rozdelení.  Skutočnosť, že vodičom bol bývalý príslušník ŠtB, trénovaný kaskadér, ktorý 
bol prítomný  v Tisovej vile pri likvidácii registračného zväzku ŠtB na V. Mečiara toto 
podozrenie len umocňuje.  
  

9. Slovensko musí mať plán B pre prípad rozpadu EÚ  
Na rozdiel od našich susedov Českej republiky, Maďarska a Poľska sa Slovensko ocitlo 
v pasci kvantitatívneho uvoľňovania – tlačenia nekrutých peňazí, ktoré sa raz skončí 
rovnako ako eurofondy a zároveň pripravilo sa o konkurencieschopnosť ovplyvňovaním 
kurzu meny.  

Eurozóna a jednotlivé krajiny EÚ sú neudržateľne zadlžené, a preto je iba otázkou času, 
kedy sa rozpadnú. Poukázal na to neraz aj nemecký minister financií. Po ich rozpade 
vznikne priestor na úplne nové možnosti usporiadania vzťahov v riadení verejnej správy. 
Tieto možnosti môžu vzniknúť aj v prípade spojenia EÚ s Euroázijskou hospodárskou 
úniou s konečným cieľom vytvorenia spoločného bezpečnostného a hospodárskeho 
priestoru od Lisabonu až po Vladivostok. Za týchto okolností je nevyhnutné: 

- prijať ako alternatívnu menu Slovenskú korunu, ktorá   by vola v obehu paralelne 
s eurom.  

- obnoviť spoluprácu Slovenska s Ruskom, Čínou  a Euroázijskou hospodárskou 
úniou s konečným cieľom vytvorenia spoločného bezpečnostného a hospodárskeho 
priestoru od Lisabonu až po Vladivostok. 

- Odmietnuť zmluvu TTIP medzi USA a EÚ. 

Každé odkladanie týchto krokov bude mať pre ekonomiku katastrofálne dôsledky rovnako ako 
rozpad sovietskeho bloku v roku 1989, kedy sa  bývalé Československo utopilo  so socializmom 
ako posledné.  
 

10. Ochrana životného prostredie  
Slovenskú prírodu ubránime pred developermi  skládkami zahraničného  odpadu a 
ťažobnými spoločnosťami.   
 
Nepripustíme devastáciu  Slovenska, v dôsledku  bezohľadného prístupu k životnému 
prostrediu.    Preto nedovolíme, aby bola naša príroda nenávratne zničená kvôli bezohľadnej 
ziskuchtivosti majiteľov ťažobných spoločnosti.  Slovenskú prírodu ubránime nielen pred nimi, 
ale aj pred asociáli  ktorí drancujú naše lesy a národné parky.  Budúcnosť Slovenska vidíme 
v podpore využitia alternatívnych a obnoviteľných zdrojov, ktoré šetria prírodu a peniaze, pretože 
zdravé životné prostredie je základom našej existencie.  



 
 
 
 

Poznámka:  Doplnenie o nový bod programu, ktorý by bol predložený v prípade 
vzniku Veľkej národnej koalície, zloženej z viacerých mimoparlamentných 
politických strán. Pred posúdením tohto bodu je nutné pre pochopenie súvislosti dôkladne 
preštudovať článok Ladislava Burdigu  http://necenzurovane.net/volby2016/volby30.html 

11. HISTÓRIA NESMIE BYŤ PREZENTOVANÁ NA KLAMSTVÁCH 

  Vysporiadanie sa s minulosťou 1. Slovenského štátu, odsúdenie popravy prezidenta 

Jozefa Tisa a odstránenie príčin vzniku  tzv. extrémizmu  

Ak chceme aby mladí ľudia nevyjadrovali svoj protest proti systému inklinovaním k obdobiu 1. 
Slovenského štátu, musíme odstrániť kontinuitu komunistického právneho systému a prijať 
legislatívu ako Veľká Británia a USA, kde s tzv. propagáciou fašizmu neexistuje žiadny zásadný 
problém.  Verbálne prejavy týkajúce sa historických faktov 2. sv. vojny  a rovnako aj 
obdobia stalinizmu a komunizmu nemôžu byť trestným činom  pretože popierajú zásady 
slobody prejavu. Keďže zákazy a represia majú opačný účinok, pretože  stále platí že zakázané 
ovocie chutí najlepšie, zmenou legislatívy a odsúdením popravy prvého slovenského prezidenta 
Jozefa Tisa  a nezaujatým zhodnotením jeho úlohy, definitívne odstránime príčiny pocitu 
historickej krivdy u časti slovenskej verejnosti  a mládeže  utiekajúcej  sa  k obdobiu 1. 
Slovenského štátu. Zároveň je našou morálnou povinnosťou nezaujato a historicky objektívne 
zhodnotiť a odkryť bývalým režimom spred roku 1989 tabuizované  fakty o Slovenskom 
národnom povstaní a jeho jednostrannom spolitizovaní, čo je príčinou, že sa mladí ľudia 
nedozvedeli pravdu o význame a historickej úlohe SNP,   ktoré sa zmenilo z vojenskej akcie na 
zápas medzi Východom a Západom, čo vyústilo do predčasného začatia povstania  vyvraždením 
vojenskej misie partizánmi. Skutoční hrdinovia povstania generáli Golian a Viest, boli po zrade 
popravení a mnohí  účastníci SNP skončili po komunistickom puči vo februári 1948 na 
popraviskách a väzniciach.  Ak by sme nefalšovali históriou a držali sa pravdy, nielen víťazov ale 
aj porazených, dnes by sa mladí ľudia s historickými udalosťami vedeli vysporiadať 
racionálne  a skôr ako na minulosť by sa zameriavali na budúcnosť s poučením sa z vlastnej 
minulosti tak, aby sme sa nedopúšťali opäť rovnakých chýb ako naši predkovia.  

 
 
 


